
 

   
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: Μαΐου -Ιουνίου 

στο μάθημα των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
 
             ΘΕΜΑΤΑ: 
Θέμα 1ο  :Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων 

I. Μέσα στην Εκκλησία με τη δράση του Αγίου Πνεύματος συντελείται 
1……………………………………2………………………..3……………………….
.των ανθρώπων 

II. Οι διωγμοί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την πορεία και την 
εξάπλωση του χριστιανισμού χάρη :   
1………………………..2……………………..3……………………………. 

III. Μορφές του μοναχισμού είναι :α)………………………με κύριο 
εκπρόσωπο τον …………………………και 
β)………………………………με  εκπρόσωπο………………………………  

IV. «Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει»  
δηλαδή…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

V. Στο 8ο  άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως ομολογούμε  την πίστη μας 
στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας: «Και εις το Πνεύμα 
………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

Θέμα 2ο :Ποια η σημασία της Αποστολικής Συνόδου τόσο του τρόπου 
λειτουργίας της όσο και της απόφασης που έλαβε; 
  
Θέμα 3ο : Τι  διδάσκουν τον σύγχρονο άνθρωπο τα παρακάτω λόγια του Μ. 
Βασιλείου;  «Αυτός που αγαπάει τον συνάνθρωπο του δεν κατέχει τίποτε 
περισσότερο από αυτόν…Όσο κάποιος πλεονάζει στον πλούτο τόσο υστερεί στην 
αγάπη».Να γίνει σχολιασμός των φράσεων . 
 
Θέμα  4ο :  α)Ποια τα βασικά σημεία του κηρύγματος του  Πρωτομάρτυρα 
Στεφάνου ; 
                  β )Ποιες πτυχές της προσωπικότητας του αποτελούν παραδείγματα 
δράσης  για σας; 
 
 Θέμα 5ο : α)Πως Ο Απόστολος Παύλος πήρε την απόφαση να κηρύξει στην 
Ελλάδα ; 
                 β )Γιατί ήταν ιδιαίτερα σημαντική αυτή  η απόφαση;   
 
 
Θέμα 6ο :    Ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ορθόδοξης ιεραποστολής 
του Κύριλλου και του Μεθόδιου ; 
 
 
 
     Θέμα 7ο  :   Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων : 

 Παπικό πρωτείο 



 

 Νεομάρτυρες 
 Διδάσκαλοι του Γένους (Να αναφέρετε  και ονόματα)  

 
   Θέμα 8ο :α)Τι γνωρίζετε για την Σύνοδο της Φεράρας –Φλωρεντίας ; 

                β )Πως κρίνετε τη στάση του Μάρκου του Ευγενικού  σε αυτή ; 
 

  Θέμα 9ο :Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης 
Β 
                        Α                                                            Β 
1          Πεντηκοστή   α        αιτία των αιρέσεων  
2          κοινοχρησία  β        Μέγας Αθανάσιος  
3     «θρησκευτικός συγκρητισμός»    γ        αιτία του Σχίσματος  
4     προσθήκη του filioque    δ        Πατριάρχης  
5         χριστιανική άσκηση  ε        επιφοίτηση του Αγίου 

Πνεύματος  
6             Εικονομαχία  στ      πρώτοι χριστιανοί  
7   Ο Υιός «ομοούσιος» με τον  
Πατέρα   

ζ     προσφορά του Ελληνισμού στο   
Χριστιανισμό  

8           προνόμια  η        μεταστροφή του Παύλου  
9         ελληνική γλώσσα  θ        ένωση του ανθρώπου με το Θεό 
10     όραμα στη Δαμασκό  ι        Ζ΄ Οικουμενική  Σύνοδος  
  

(ΑΠΟ  ΤΑ  ΕΝΝΕΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΝΑ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ   ΣΤΑ    ΕΞΙ) 
Κ  Α  Λ  Η            Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α 

 


